Sokolská župa Severomoravská, Sokolská 94/13, 789 01 Zábřeh
Tel.: 583 412333, e-mail: zseveromoravska@sokol.eu
V Zábřehu 12.12. 2016

Zápis z 3. zasedání výboru Sokolské župy Severomoravské - 41
12. prosince 2016

program jednání :
 Úvod – zahájení ……..
 Kontrola usnesení a plnění úkolů
 Zápis změn spolků do spolkového rejstříku po VH – aktuální info
 INFO – z jednání Výboru ČOS 25.-26.11.2016 a jeho závěry (zvýšení členských příspěvků,
sletová známka 2017/2018 … aj.)
 INFO – z jednání Krajské koordinační rady ČOS Olom.kraje dne 8.12.2016
 Finance 2016/2017 –zkušenosti s podáním žádosti Programu VIII., dotace a jejich
vyúčtování 2016
 Výhled roku 2017, akce v jednotách ( plesy, „Sletová štafeta 2017“ …… )
 Různé a diskuse
 Závěr

Rozdělovník :
Členové PV župy SM
Předseda KK župy
T.J. Sokol 01- 10 župy SM
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Přítomni : ses. I.Fučíková, J.Drexlerová, bři. J.Sobotík, Fr.Nezbeda, J.Švec, J.Stefanidis, Fr.Porteš,
R.Niederle, P.Zatloukal
Omluveni : ses. L.Špačková, E.Filipiová, bři. P.Šimek, T.Melcher, M.Drlík, M.Braný ml.,
Hosté : br. P.Burget,
Ověřovatelem zápisu : br.župní starosta Jiří Sobotík
Zapisovatel : br. Pavel Burget
Br.Sobotík zahájil jednání župního výboru v 17:1o hodin, přivítal přítomné.
1.) Kontrola usnesení :
Zadané úkoly se daří průběžně plnit.
- Nadále trvá pouze úkol provedení zápisu změn zapsaných údajů pobočného spolku T.J. Sokol
Šumperk ve spolkovém rejstříku vedeném u Ministerstva spravedlnosti.
- Přehled základních činností a povinností T.J. Sokol za kalendářní rok :
 Statistické údaje jednoty 1.) výkaz odboru všestrannosti – v el.podobě 1 formulář
2.) výkaz odboru sportu – registrace sportovních oddílů – provádí se každoročně
3.) výkaz T.J. Sokol + seznam členů v předepsané podobě (excel) – formulář nahlášení změn
např.kontaktní adresy, bankovního spojení nebo změnu činovníků
 Žádosti o granty OS + OV ČOS na akce a činnost dále na vybavení tělocvičen, standardizace nářadí,
vzdělávání aj. si podávají jednoty dobrovolně.
 Nově - Excelová příloha žádosti ČOS na MŠMT v programu III. a IV. U programu IV. nesmí
jednoty žádat současně duplicitně přes svazy. Každoročně se aktualizuje také plán oprav sokoloven.
 Samostatně si spolky podávají žádosti o finanční podporu na obec, město, kraj nebo přímo na
MŠMT např. program VIII.
 Vyúčtování dotací a příspěvků provést na konci roku v požadovaném termínu !!!
2.) Zápis změn údajů spolků do spolkového rejstříku po VH :
Zápisy a opravy ve spolkovém rejstříku provádí průběžně Ú ČOS ve spolupráci s župami a jednotami.
CzechPoint poskytne ověřený výpis ze spolkového rejstříku.
3.) Informace z jednání výboru ČOS ve dnech 25.-26.11.2016 :
Rozpočet ČOS 2016 : celkem 95.298.600,-Kč
Z toho činí 82 % dotace z MŠMT (např. z Programu III. 46,2 mil. Kč)
ČOV dává Sokolu 2% z loterií - letos 8,5 mil. Kč
 Výbor ČOS schválil navýšení členské spolkové známky dětí, mládeže a seniorů ze 100,- na
200,- Kč. Doporučuje jednotám využít možnosti požádat většinu zdravotních pojišťoven o úhradu
spolkového členského příspěvku jak pro dospělého, tak pro své dítě u zdravotní pojišťovny, kde
jsou pojištěni. Jedná se tedy o druh podpory zdravotnictví (prostřednictvím zdravotních pojišťoven)
pro sportující populaci. Tyto příspěvky pak mohou sloužit rovněž k zachování výše vlastních příjmů
tělocvičných jednot.
 Výbor ČOS dále schválil kromě zvýšení členských příspěvků (známek) i změnu poměru
přerozdělení výnosů z jejich prodeje. Rozdělení podílu z členských známek bude s následující
úpravou:
25% na ústředí ČOS
15% na župy
60% na T. J. Sokol
ze známky v hodnotě 500,-Kč bude jednota tedy odvádět celkem 200,- Kč (rok 2015 → 125,-Kč) a ze
známky 200,-Kč bude odvod 80,-Kč.
Br.Sobotík konstatoval, že mnozí lidé mají dost peněz, aby si zaplatili jiné aktivity, ale v Sokole se jim
moc platit za sport nechce. Br.Nezbeda připomněl, že v minulosti Sokol fungoval jen z toho, co si sám
vydělal nebo vybral od členů. Dotace nás v podstatě rozmazlují a snadno si zvykáme na fakt, že
nemusíme v Sokole platit, tak jako v jiných (možná atraktivnějších) zařízeních.
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 Statistiky 2017 – samostatná kapitola pro příští župní výbor
 Úrazové pojištění od 1. 1. 2017 :
dodatek č. 1 k poj. smlouvě č. 13876996, která byla uzavřena v letošním roce v květnu bude platná do
doby než bude nahrazena smlouvou nově uzavřenou. Od 1. 1. 2017 bude ČOS pojištěna (úraz +
pojištění odpovědnosti + pojištění trenérů a cvičitelů) v rámci pojištěním ČOV, který tuto pojistku bude
i hradit.
 Smlouvy s OSA a Intergram: běží již několikátý rok/smlouva je prolongována a je dostupná na
sokolských webových stránkách www.sokol.eu
 V ČOS schválil zařazení sletové známky pro roky 2017 a 2018 do běžného režimu odběru jako
členskou známku a 100% její hodnoty ponechat na ústředí ČOS pro zajištění vlastních zdrojů
financování sletu a doprovodných sletových akcí.
- Dále je třeba uvést, že jednoty ČOS získaly přímo z MŠMT z programu VIII v roce 2016 cca 30
mil. Kč na svoji činnost a také tu skutečnost, že MŠMT navýšilo pro rok 2017 program č. VIII na
1 miliardu Kč, což představuje možnost získat v roce 2017 pro naše jednoty až cca 60 mil. Kč.
MŠMT přihlíží při rozdělování dotací k výši vlastních zdrojů organizací. Prozatím je rozpočet ČOS
tvořen cca 85% dotacemi ze státního rozpočtu a jen 15% vlastními zdroji. Čím budeme vykazovat
více vlastních zdrojů, tím bychom měli obdržet více státních dotací.
- Br.Burget připomněl, že se podařilo v letošním roce získat opakovaně dotaci z Olomouckého kraje pro
jednoty s nemovitým majetkem na Provoz, opravy a údržbu TVZ ve výši 1.700.000,- Kč formou
individuální žádosti a tato dotace rozdělená do sokolských jednot Olomouckého kraje se nemusí
povinně navyšovat z vlastních zdrojů (až o 50%). Je to nemalá úspora vlastních prostředků pro jiné
aktivity. Tato dotace je ve stejné výši přislíbena i pro roky 2017 a 2018!?!
4.) Informace z Krajské koordinační rady ČOS Olomouckého kraje :
Máme sokolské zastoupení na kraji : Br.Zemánek – starosta Olomoucké župy Smrčkovy je od r. 2010
poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a od letošního roku 2016 vykonává funkci 1.náměstka
hejtmana Olomouckého kraje a zastává post předsedy Komise pro mládež a sport Rady Olomouckého
kraje.
Hodnotily se krajské sportovní akce organizované v roce 2016 :
- Sokolský cykloturistický sraz na vrcholu Kosíře (prostějovská župa) v termínu 14.5.2016 měl velký
úspěch. Z naší župy jely 2 autobusy s celkem asi 100 účastníky.
- V termínu 24.9.2016 proběhly „Atletické přebory sokolských žup Olomouckého kraje“ na stadionu
TJ Lokomotivy Olomouc. Zásluhou sportovců z našich jednot T.J. Sokola Mohelnice, Dubicko,
Moravičany a Šumperk jsme se umístili celkově na 2. místě za župou prostějovskou.
Připravované krajské sokolské akce v roce 2017 :
10.6.2017 se uskuteční krajská turistická akce v Hranicích (Sokol Hranice, propast Hranice, Helfštýn)
16.9.2017 předběžně termín pro krajské atletické přebory v Přerově na stadionu Spartaku Přerov
23.9.2017 je termín pro Sletovou štafetu – nejsou určena konkrétní místa pro předání štafety. Do
projektu jsou přihlášeny všechny župy a doprovodné činnosti proběhnou dle zájmu v jednotách.
- V roce 2018 bude krajský slet opakovaně v Přerově na stadionu Spartaku Přerov – zatím bez termínu.
Přemýšlejme nad místem konání župního sletu. V současné době vrcholí výběr hromadných skladeb
XVI. VS po pražské předváděčce 27.11.2016, které se zúčastnilo 14 cvičitelů z jednot naší župy.
- Br.Sobotík vzpomněl župní atletické přebory, které jsme před pár lety přestali pořádat. Byla to
oblíbená akce a ti nejlepší mohou postoupit do Přerova na krajskou akci v roce 2017
Předběžně se domluvilo místo konání župní atletiky v Šumperku na VI.ZŠ v termínu sobota 17.6.2017.
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5.) Vyúčtování dotací a příspěvků 2016 :
 Jednoty obdržely společně s oznámením platby jednotlivých dotací (viz. „Tabulka čerpání rozpočtu
župa 2016“) platné formuláře vyúčtování s pokyny čerpání. Formuláře byly již rozeslány do jednot i
v elektronické podobě. Je třeba tuto problematiku brát vážně.
Termín odevzdání formulářů vyúčtování s kopiemi účetních dokladů dokládajících čerpání
dotace i s dokladem o zaplacení na župu byl stanoven 12.12.2012 k sumarizaci.
Vyúčtování po dohodě provede i župní kancelář br.Burget.
 Vyúčtování dotací 2016 :
- Dodat s formulářem vyúčtování všechny kopie dokladů použitých ve vyúčtování (faktury,
bank.výpisy, pokladní doklady - doložení zaplacení)
- Dotace a příspěvky se mohou použít pouze ke správě majetku sloužícího převážně hlavní činnosti majetku, který nepředstavuje podnikatelskou či jinou ekonomickou činnost.
- POZOR na vyúčtování doplatků energií. MŠMT chce výdaje i náklady pouze za rok 2016 (finanční
transakce i spotřebované energie v období pouze od 1.1. do 31.12.2016).
- Na originálech účetních dokladů musí být napsáno číslo rozhodnutí MŠMT a částka použité
(čerpané) dotace, pokud je faktura hrazena jen z části z dotace.
- Pozor na navýšení dokladů 70% na 100%. Spočítáme ji tak že výši dotace dělíme číslem 0,7.
- Dotace (většinou granty), které se nenavyšují musí být vyúčtovány na přidělenou částku.
- Nákup stavebního materiálu v roce 2016 pouze do 25% přidělené dotace – program IV. MŠMT.
Snažit se o fakturování stavebních úprav i s prací – jako služba – to je bez omezení.
- Nákupy uhlí a náklady na energie jsou ve vyúčtování počítány jako nákup služeb.
- Pozor na mzdové prostředky z dotací (Program VIII. 2016 – dohody o provedení práce)
6.) Dotace MŠMT – podání žádosti Program VIII. pro rok 2017 :
Dotace z tohoto programu se týká pouze některých jednot a je orientována na podporu činnosti trenérů,
cvičitelů a asistentů zajišťujících práci s dětmi a mládeží do 18 let.
Žádost o dotaci z Programu VIII. na rok 2017 si podaly jednoty : Sokol Mohelnice, Dlouhomilov,
Moravičany, Dubicko, Šumperk a Zábřeh.
 Br.Nezbeda se podělil o dobré zkušenosti Sokola Chromeč se spolkem MAS Horní Pomoraví o.p.s.,
se sídlem v Hanušovicích, kde např. projektové manažerky mohou pomoci s vyplněním různých
žádostí o dotace a jiné vyhlášené projekty. Br.Švec dále doplnil, že to není jednoduché a chvíli se na
toto téma diskutovalo.
7.) Různé a diskuse :
Chvíli se diskutovalo na různá témata.
Pozvánky na sokolské plesy :
13.1.2017 pátek sportovní ples v Zábřehu
20.1.2017 pátek sokolský ples v Chromči
21.1.2017 sobota sokolský ples v Dubicku
4.2.2016 sobota sokolský ples v Moravičanech
11.2.2016 sobota sokolský ples „při svíčkách“ ve Zvoli
18.3.2016 sobota sokolská RETRO DISCO v Dlouhomilově
Výbor župy se opakovaně shodl, že nákup darů do tomboly je dobrou a účinnou reprezentací župy,
takže i v roce 2017 župa přispěje darem na sokolské plesy. O dar do tomboly je třeba v dostatečném
předstihu písemně požádat.
Br.Sobotík jednání výboru župy v 19.4o hodin ukončil.
Připomínky a dotazy k zápisu směřujte na adresu župní kanceláře

Zapsal :

Burget Pavel v.r.

Zápis ověřil :
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Mgr. Sobotík Jiří v.r.

